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Одним із перспективних і стратегічних напрямів розвитку сучасного землеробства є 

його біологізація, тобто використання біологічних засобів для отримання якісної продукції 

рослинництва і відтворення родючості ґрунту. Поряд з органічними добривами важливу роль 

відіграють біопрепарати [1, 2]. 

Мікроорганізми, на основі яких вони створені, не лише фіксують азот з атмосфери або 

розчиняють фосфати ґрунту, але й продукують рістактивуючі сполуки, амінокислоти й 

антибіотичні речовини, які стримують розвиток фітопатогенів, не завдають шкоди тваринам 

і людині, не забруднюють навколишнє середовища. Це екологічно безпечні препарати комп-

лексної дії [3, 4]. 

За останні роки  в Україні  вироблено близько 100 тис. гектарних норм біопрепаратів, 

Угорщині – понад 200 тис., Великобританії та Польщі – по 500 тис., Румунії – більше 1 млн,  

Індії – 3 млн,  Канаді – 4 млн, а в Австралії – близько 6 млн гектарних норм. Слід підкрес-

лити, що у США потреби сільського господарства в азоті покриваються на 31 % за рахунок 

мінеральних добрив,  24 %  – органічних добрив і  45 % – біологічної фіксації азоту [5]. 

Позитивним з точки зору застосування біопрепаратів є протидія окремим хворобам 

рослин. Корисні мікроорганізми, заселивши кореневу систему, певний час стримують інфіку-

вання рослин патогенами  [6, 7]. 

Важливим аспектом дії цих препаратів є також підвищення стійкості рослин до 

несприятливих факторів довкілля – нестачі вологи, високих і низьких температур, фітоток-

сичної дії пестицидів, пошкодження шкідниками та ураження хворобами, що в кінцевому 

результаті сприяє підвищенню врожайності та поліпшенню якості продукції [8, 9].  

Широке використання біологічних факторів в інтенсифікації сільськогосподарського 

виробництва має не лише екологічний ефект, але й у більшості випадків економічний пріо-

ритет. Причому, чим складніші ґрунтово-кліматичні та погодні умови, тим важливіша роль 

біологізації в технологіях вирощування сільськогосподарських культур [10]. 

Саме тому всебічне дослідження впливу біопрепаратів на ріст і розвиток рослин ячме-

ню ярого за різних умов вирощування має великий науковий інтерес і значну практичну 

цінність. У зв’язку з цим мета наших досліджень полягає у вивченні особливостей росту, 

розвитку та формування продуктивності рослин ячменю ярого під впливом біопрепаратів, 

попередників і мінеральних добрив у північному Степу України.  

Дослідження проводились на Ерастівській дослідній станції ДУ Інститут зернових 

культур  впродовж 2015–2016 рр. У ході досліджень керувалися загальноприйнятими мето-

диками і рекомендаціями. Польовий дослід закладали після двох попередників (пшениця 

озима і кукурудза) на двох фонах мінерального живлення (без добрив та N30P30K30). Висівали 

сорт ячменю ярого Совіра. 

Схема досліду також включала варіанти застосування біопрепаратів діазофіт, фосфо-

ентерин, біополіцид (по 100 мл на гектарну норму висіву насіння кожного препарату) і 
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мікродобриво сизам (20 г/т насіння). 

Клімат регіону – помірно континентальний з недостатнім та нестійким зволоженням. 

За багаторічними даними Комісарівської метеостанції середньорічна кількість опадів стано-

вить 430–440 мм, в тому числі за період вегетації ячменю ярого – близько 200–220 мм. 

Розподіл їх за інтенсивністю – нерівномірний: взимку випадає 18 % річної кількості опадів, 

навесні – 23, влітку – 37, а восени – 22 %. 

Ґрунтовий покрив місця проведення дослідів представлений чорноземом звичайним 

малогумусним важкосуглинковим. Валовий вміст поживних речовин в орному шарі чорно-

земів дослідної станції варіює в наступних межах: азоту – від 0,23 до 0,26 %, фосфору – від 

0,11 до 0,16 %, калію – від 2,0 до 2,5 %. Реакція ґрунтового розчину гумусового горизонту 

чорнозему близька до нейтральної, рН водної суспензії 6,5–7,0. 

Структура врожаю – це кількісне вираження результату життєдіяльності рослинного 

організму, що визначає величину врожаю і відображає взаємодію рослини і оточуючого 

середовища на певних етапах її росту і розвитку. 

Важливими складовими частинами структури урожаю ячменю ярого є висота рослин, 

довжина колосу, коефіцієнт продуктивного кущення, кількість зерен у колосі та маса 1000 

зерен. 

У таблиці 1 наведені результати впливу попередників, добрив і біопрепаратів, що 

вивчались, на показники структури врожаю ячменю ярого сорту Совіра. 

Дослідження показали, що найбільша висота рослин була у варіантах із сумісним 

використанням препарату сизам і комплексу мікробіологічних препаратів та обприскуванням 

посівів у фазі кущення мікродобривом  сизам.  На фоні без добрив  її показники становили 

59,2 см, а N30P30K30 – 68,0 см відповідно. Більшим габітусом характеризувались рослини в 

посівах, де попередником була пшениця озима. Після кукурудзи рослини ячменю були нижчі 

відповідно на 5,0 та 12,4 см, ніж після пшениці озимої. 

Найбільша довжина колосу – 7,1 см відмічалась у варіанті з сумісною обробкою 

насіння мікродобривом сизам і комплексом біопрепаратів після попередника пшениця озима, 

а після кукурудзи вона становила 6,2 см. На фоні N30P30K30 цей показник  дорівнював 7,7 см 

після озимої пшениці та 7,1 см після кукурудзи відповідно. 

Між зерновою продуктивністю рослин і коефіцієнтом продуктивного кущення існує   

тісний зв’язок. Дослідження свідчать про те, що  коефіцієнт продуктивного кущення  збіль-

шувавсь у варіантах із сумісною обробкою насіння мікродобривом і комплексом біопрепа-

ратів та обприскуванням рослин в фазі кущення сизамом порівняно з ділянками без вжиття 

цих заходів  – залежно від фону добрив і попередника. Так,  інокуляція насіння препаратами 

фосфоентерин, діазофіт та біополіцид зумовила збільшення коефіцієнта кущення на 18,5; 

15,2 та 11,9 % порівняно з контролем на фоні без добрив і 32,1; 32,1 та 31,1 % на мінераль-

ному фоні відповідно після попередника пшениця озима. 

Щодо зерен у колосі ячменю ярого, то їхня кількість змінювалося під впливом  попе-

редників: від 11,3 до 13,1 шт. після пшениці озимої на неудобреному фоні та від 8,5 до 11,5 

шт. – після кукурудзи. 

Виявлено, що найменша маса 1000 зерен в середньому за два роки була на неудоб-

реному фоні. Але за рахунок застосування мікродобрива сизам і комплексу біопрепаратів  

цей показник збільшився на 3,9 г, або 9,4 % після пшениці озимої  та  3,2 г, або 7,8 % – куку-

рудзи. 

Відомо, що  рівень  врожайності  культури  є основним критерієм оцінки ефективності 

застосування будь-якого елемента технології вирощування. 

Результати експериментальних досліджень показали, що найкращі умови для росту і 

розвитку рослин ячменю ярого і отримання найвищого врожаю склалися у посівах після 

попередника пшениця озима. В цих варіантах на фоні без добрив отримали урожайність 

зерна 1,85–3,08 т/га, а з їх внесенням – 2,01–3,60 т/га, тимчасом як після попередника куку-

рудза її показники зменшились на 0,53–0,97 та 0,51–0,97 т/га відповідно (табл. 2). 
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1. Показники структури врожайності ячменю ярого сорту Совіра залежно від попередника 

 та застосування добрив і біопрепаратів (середнє за 2015–2016 рр.) 
 

Варіант 

Попередники 

пшениця озима кукурудза  

висота 

рослин, 

см 

дов-

жина 

колосу, 

см 

коефі-

цієнт 

продук-

тивного 

кущення 

кіль-

кість 

зерен у 

колосі, 

шт. 

маса 

1000 

зерен,  

г 

висота 

рослин, 

см 

дов-

жина 

колосу, 

см 

коефі-

цієнт 

продук-

тивного 

кущення 

кіль- 

кість 

зерен у 

колосі, 

шт. 

маса 

1000 

зерен,  

г 

Без добрив 

Контроль 57,4 5,6 0,92 11,3 41,4 50,2 5,0 0,88 8,5 40,8 

Обробка насіння мікродобривом сизам 57,9 5,8 0,95 11,6 43,1 51,4 5,3 0,89 9,3 41,5 

Інокуляція насіння  фосфоентерином 58,5 6,9 1,09 12,2 43,8 53,1 5,6 0,94 10,4 41,4 

Інокуляція насіння діазофітом 58,7 6,6 1,06 12,5 43,3 53,5 5,5 0,93 10,5 41,8 

Інокуляція насіння біополіцидом 55,4 6,4 1,03 12,1 43,2 53,2 5,5 0,92 10,6 41,6 

Інокуляція насіння комплексом біопре-

паратів* 
58,9 6,9 1,17 12,9 43,3 53,9 6,0 0,96 10,7 42,9 

Обробка насіння і обприскування рос-

лин у фазі кущення сизамом 
58,6 6,2 1,16 12,7 43,8 53,3 5,8 0,95 11,0 42,0 

Сизам + комплекс біопрепаратів* – 

насіння + обприскування рослин 
59,2 7,1 1,28 13,1 45,3 54,1 6,2 1,07 11,5 44,0 

N30P30K30 

Контроль 58,5 6,1 1,06 12,2 45,1 52,0 5,3 0,94 9,7 44,5 

Обробка насіння сизамом 59,3 6,3 1,10 12,4 47,0 52,1 5,9 1,04 10,1 44,7 

Інокуляція насіння фосфоентерином 60,0 7,2 1,40 13,1 47,2 52,6 6,1 1,09 11,2 44,8 

Інокуляція насіння діазофітом 61,4 7,1 1,40 13,2 47,7 52,9 6,3 1,09 10,9 45,4 

Інокуляція насіння біополіцидом 60,8 7,0 1,39 13,0 47,1 52,2 6,0 1,07 11,3 44,6 

Інокуляція насіння комплексом біопре-

паратів* 
60,3 7,6 1,41 13,6 48,0 53,1 6,9 1,12 10,7 45,7 

Обробка насіння і обприскування рос-

лин у фазі кущення сизамом 
65,8 6,8 1,42 12,6 47,4 54,8 6,3 1,13 12,3 45,2 

Сизам + комплекс біопрепаратів* – 

насіння + обприскування рослин 
68,0 7,7 1,49 14,3 48,5 55,6 7,1 1,16 12,8 46,1 

 

                    *Комплекс біопрепаратів: діазофіт, фосфоентерин та біополіцид. 
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2. Урожайність зерна ячменю ярого сорту Совіра залежно від попередника  

та застосування добрив і біопрепаратів, т/га (середнє за 2015–2016 рр.) 
 

Варіант 

Попередники 
пшениця озима кукурудза  

урожай- 
ність,  
т/га 

прибавка, 
т/га 

урожай-
ність,  
т/га 

прибавка, 
т/га 

Без добрив 
Контроль 1,85 - 1,32 - 
Обробка насіння сизамом 2,04 0,19 1,48 0,16 
Інокуляція насіння фосфоентерином 2,51 0,66 1,79 0,47 
Інокуляція насіння діазофітом 2,52 0,67 1,80 0,48 
Інокуляція насіння біополіцидом 2,34 0,49 1,73 0,41 
Інокуляція насіння комплексом біопрепаратів* 2,89 1,04 1,93 0,61 
Обробка насіння та обприскування рослин  
у фазі кущення мікродобривом сизам 

2,77 0,92 1,78 0,46 

Сизам + комплекс  біопрепаратів* –  насіння + 
+ обприскування рослин 

3,08 1,23 2,11 0,79 

N30P30K30 
Контроль 2,01 - 1,50 - 
Обробка насіння сизамом 2,24 0,23 1,70 0,20 
Інокуляція насіння фосфоентерином 2,73 0,72 2,01 0,51 
Інокуляція насіння діазофітом 2,81 0,80 2,10 0,60 
Інокуляція насіння біополіцидом 2,66 0,65 1,95 0,45 
Інокуляція насіння комплексом біопрепаратів* 3,39 1,38 2,26 0,76 
Обробка насіння та обприскування рослин  
у фазі кущення мікродобривом сизам 

3,31 1,30 2,15 0,65 

Сизам + комплекс  біопрепаратів* –  насіння + 
+ обприскування рослин 

3,60 1,59 2,63 1,13 

 

             * Комплекс біопрепаратів: діазофіт, фосфоентерин та біополіцид. 
 

Всі препарати, що вивчались, забезпечили значне підвищення рівня врожаю порівня-

но з контролем, але найкращим виявився варіант із сумісним використанням препарату си-

зам і мікробіологічного комплексу. Найвища прибавка врожаю зерна  була після обох попе-

редників на мінеральному фоні живлення (після пшениці озимої – 1,59 т/га;  кукурудзи – 1,13 

т/га). 

Таким чином, підсумовуючи викладені результати досліджень, слід відзначити нас-

тупне: використання мікродобрив у поєднанні з біопрепаратами та мінеральним живленням 

позитивно впливає на формування елементів структури врожайності, що в кінцевому рахун-

ку зумовлює вагомий приріст врожаю зерна. Дослідженнями встановлено, що при поєднанні 

обробки насіння та обприскування рослин у фазі кущення мікродобривом сизам і комплек-

сом біопрепаратів, врожайність ячменю ярого збільшується після пшениці озимої та куку-

рудзи на 1,23–1,59  і 0,79–1,13 т/га  відповідно. 
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